
Japonske naložbe so 
doslej pritegnili v ribni-
ški Yaskawi, v biotehnolo-
škem podjetju BiaSepara-
tions, kjer izdelujejo inte-
ligentne filtre za proizvo-
dnjo in čiščenje biozdra-
vil, v proizvajalcu laser-
skih naprav Optotek, ki je v 
posredni lasti Canona, na 
začetku tega leta pa je ja-
ponski Daihen prevzel len-
davskega proizvajalca va-
rilnih sistemov Varstroj. 
Lani je Panasonic z deset-
milijonskim vložkom vsto-
pil tudi v Gorenje.

Največji proizvajalec industrij-
skih robotov na svetu, japon-
ska Yaskawa, je leta 2012 vlo-
žila dva milijona evrov v ribni-
ški podjetji Yaskawa Slovenija 
in Yaskawa Ristro ter preselila 
evropsko središče robotike iz 
Nemčije v Slovenijo. Yaskawa 
Slovenija prodaja izdelke na slo-
venskem trgu, v Yaskawi Ris-
tro pa razvijajo in proizvajajo 
robotske celice (delovna mes-

ta za robotske roke), te pa nato 
prodajajo tudi v druge države 
v regiji in po svetu. Obe družbi 
vodi Hubert Kosler, ki je hkra-
ti tudi direktor Yaskawe na Če-
škem. Yaskawa Ristro je v po-
slovnem letu 2013 ustvarila 
dobrih 20 milijonov evrov pri-
hodkov in 0,6 milijona evrov 
dobička, Yaskawa Slovenija pa 
4,5 milijona evrov prihodkov 
in 0,36 milijona evrov dobička.

Rastejo pri robotskih 
celicah za varjenje
Pri naročilih najhitreje naraš-
ča delež robotskih celic za var-
jenje, in to za področje avtoin-
dustrije, pravi Hubert Kosler. 
Od 85 do 90 odstotkov ribniške 
proizvodnje pomenijo robot-
ske celice za varjenje. »Odgo-
vorni smo za trge Slovenije in 
nekdanje Jugoslavije, zato z 
robotskimi rešitvami oprem-
ljamo predvsem podjetja na 
teh trgih. V teh primerih izdel-
ke tudi neposredno prodamo 
končnim kupcem. Prek matič-
nega podjetja Yaskawa Europe 
s sedežem v Münchnu pa z na-
šim inženiringom in proizvo-
dnjo pokrivamo kupce po vsej 

Evropi, Turčiji, Južni Afriki in 
Izraelu. Občasno dobavljamo 
tudi na Kitajsko ali v Brazilijo 
– kjer gre večinoma za naložbe 
nemških in ameriških podje-
tij na teh trgih,« pravi Kosler. V 
teh primerih nastopajo kot do-
bavitelji hčerinskim podjetjem 
Yaskawe Europe.

Daljinsko lasersko varjenje 
s preletom
Največja novost pri Yaskawi je 
robot motoman MC 2000, ki 
so ga razvili za področje da-
ljinskega laserskega varjenja 
s preletom (remote laser wel-
ding on the fly). Gre za tehno-
loško novost, ki jo uporabljajo 
predvsem v avtomobilski indu-
striji. »Ta tehnologija uspešno 
nadomešča robote za uporov-
no varjenje. Robot, opremljen 
z laserskim skenerjem za var-
jenje po načelu daljinskega la-
serskega varjenja, v proizvo-
dnji nadomesti kar devet robo-
tov, ki so namenjeni uporov-
nemu varjenju,« pravi Kosler. 
Časi varjenja na daljavo so na-
mreč izjemno kratki, mora pa 
biti izdelek za varjenje primer-
no oblikovan.

V ribniški Yaskawi letos 
pričakujejo desetodstotno 
rast prodaje. V podjetju že leto 
dni uvajajo načela vitke proi-
zvodnje, zato pričakujejo tudi 
boljšo produktivnost in učin-
kovitost in tudi rast dobička.

V Varstroju načrtujejo 
20-odstotno rast
Lendavski Varstroj, proizvaja-
lec varilnih aparatov, rezalne 
tehnike in robotskih varilnih 
sistemov, ki bo letos prazno-
val 50-letnico blagovne znam-
ke, je od februarja v stoodsto-
tni lasti japonske družbe Dai-
hen. Japonci so bili že prej de-
setodstotni lastniki, letos pa so 
od Clarinosa, ki je v večinski 
lasti liechtensteinske družbe 
Clarinos Establishment, od-
kupili še preostanek družbe. 
»Lani smo imeli devet milijo-
nov evrov prihodkov, letos na-
črtujemo 20-odstotno rast,« 
pravi Matjaž Vnuk, direktor 
Varstroja.

Selitev razvoja v Lendavo
Po njegovih besedah pomeni 
japonski prevzem zanje veli-
kanski napredek. V Lendavi 
bodo vzpostavili Daihnov ra-
zvojni, proizvodni in prodaj-
ni center za Evropo, te dni pa 
investirajo tudi v proizvodnjo 
najvišje ravni inverterskih va-
rilnih izvorov, ki jih upora-
bljajo tudi pri robotskem var-
jenju. Razvoj in modifikaci-
je Daihnovih rešitev na po-
dročju varjenja in robotizaci-
je bodo v prihodnje prenesli 
v Lendavo, pravi Vnuk. Sku-
paj z Daihnovim podjetjem v 
Nemčiji se bo njihov vpliv ok-
repil predvsem na zahodno-
evropskih trgih, na tradicio-
nalnih Varstrojevih trgih pa 
bodo lahko ponudili najbolj-
še rešitve s področja varje-
nja, rezanja ter robotizacije. 
Robotsko varjenje in rezanje 
sicer pomenita približno 20 
do 30 odstotkov prihodkov 
Varstroja, gre pa za segment, 
ki narašča.

Industrija
Sreda, 21. maja 2014, št. 97 www.finance.si  

Ǫ Nataša Koražija
natasa.korazija@finance.si

Japonski tehnološki dotik 
v slovenski industriji 

 " V Yaskawi so razvili robot za daljinsko lasersko varjenje s preletom, ki je uporaben predvsem 
v avtomobilski industriji. Robot, opremljen z laserskim skenerjem za varjenje, v proizvodnji 
nadomesti kar devet robotov za uporovno varjenje.
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 " »Najhitreje naraščajo naročila za robotske celice za 
varjenje v avtomobilski industriji,« pravi Hubert Kosler, 
direktor Yaskawe Slovenija in Yaskawe Ristro. 

 " »Daihen bo v Lendavi razvijal rešitve za področje varjenja 
in robotizacije,« pravi Matjaž Vnuk, direktor Varstroja. 

robotizacija

Kakšne robote kupujejo 
slovenska podjetja 

V družbi Elektrode jesenice, ki sodi v skupino 
Sij – Slovenska industrija jekla, so lani ustvari-
li 15,8 milijona evrov prihodkov. »V proizvodnji 
varilnih žic smo zagnali visokotehnološko lini-
jo za proizvodnjo lasersko varjenih polnjenih 
žic za najzahtevnejše uporabnike. Letos načrtu-
jemo rast prodaje na 17,2 milijona evrov, pred-
vsem v segmentu legiranih elektrod, MiG in pol-
njenih varilnih žic, EbitDa pa bo dosegel 1,39 
milijona evrov,« pravi jakob borštnar, direktor 
Elektrod.

Poraba jekel po svetu narašča, hkrati pa tudi po-
raba dodajnih materialov, vendar se ti zaradi no-
vih varilnih procesov precej spreminjajo. ra-
zvoj novih dodajnih materialov za varjenje je 
povezan z razvojem vedno novih osnovnih ma-
terialov in njihovo uporabo. V uporabi so vse 
tanjši, mehansko trdnejši in odpornejši materi-
ali. Povečevali bodo prodajo izdelkov z višjo do-
dano vrednostjo, predvsem materiale za termo-
energetiko, visokotrdnostne dodajne materia-
le za industrijo alternativnih virov energije, stro-

jegradnjo, avtomobilsko industrijo in gradbeni-
štvo ter visokolegirane nerjavne in nikljeve ma-
teriale za različna področja proizvodnje. Upora-
ba oplaščenih elektrod sicer upada, nadomešča-
jo jih sodobnejši varilni materiali, kot so polnje-
ne žice, vendar ostajajo nekatera področja in na-
čini uporabe, pri katerih je obločno varjenje še 
vedno prednostno in celo edino možno, pravi-
jo na jesenicah. Njihovih glavni trgi so v Nemči-
ji, na Nizozemskem, Franciji in državah nekda-
nje jugoslavije.

roboti za varjenje oziroma robotske varilne ce-
lice pomenijo do 15 odstotkov prodanih robo-
tov, pravi robert Logar, direktor abb Slovenija. 
ob večjih projektih se ta delež nekoliko poveča, 
vrednostno pa praviloma varilni roboti pomeni-
jo večje deleže, ker običajno vključujejo več do-
datne opreme. »zadnje čase najbolj narašča pov-
praševanje po robotih za strego strojev, za me-
hansko obdelavo, pa tudi za pakiranje in paleti-
zacijo,« pravijo v abb.N. K. N. K.

VarjENjE

Elektrode letos na 17 milijonov evrov prodaje 

ribniška yaskawa 
ristro je lani 
zrasla na več 
kot 20 milijonov 
evrov prihodkov, 
lendavski Varstroj, 
ki ga je na začetku 
leta prevzel japonski 
Daihen, pa načrtuje 
20-odstotno rast 


